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Hvert 5. år skal den danske regering til
Geneve for at gøre status over, hvordan det
står til med at efterleve Børnekonventionen.
Op til eksaminationen afleverer regeringen
en rapport til FN’s Børnekomité. Her gør
regeringen rede for, hvordan Danmark
efterlever Børnekonventionen.
Børnerådet, Institut for Menneskerettigheder
og en række ngo’er afleverer supplerende
rapporter til FN’s Børnekomité.
Børnekomitéen afholder et forberedende
møde, hvor der udarbejdes en liste med
spørgsmål til regeringen. På mødet deltager
de institutioner, der har skrevet supplerende
rapporter.
Regeringen modtager Børnekomitéens
spørgsmål og skal derefter svare skriftligt.
Til selve eksaminationen skal regeringens
delegation svare på spørgsmål fra
Børnekomitéen. De øvrige institutioner kan
deltage i mødet, men har ikke taleret.
Børnekomitéen udsender konkluderende
bemærkninger med kritik og anbefalinger.
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Forord

2010 stod i Børnekonventionens tegn. Året blev
nemlig brugt til at forberede den eksamination i
børns rettigheder, som den danske regering var
igennem i januar 2011.
Hvert femte år skal Danmark gøre rede for,
hvor langt vi er kommet med at implementere
FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Og
i 2011 var det fjerde gang, regeringen stod
skoleret. Processen er med til at slå fast, at børns
rettigheder er en alvorlig sag. Derfor bliver der
brugt meget tid på den i Børnerådet, hvilket
denne årsberetning også afspejler.
Forud for selve eksaminationen i FN ligger en
meget lang proces. For Børnerådet startede den
officielt i sommeren 2009, hvor Børnerådets
supplement til regeringens rapport landede
på Børnekomitéens bord. I den kan man læse
de kritikpunkter, Børnerådet fremhæver, når
det handler om børns retsstilling i Danmark.
På en lang række områder er der god plads til
forbedring, hvilket eksaminationen i FN også
peger på.
Et år senere, i sommeren 2010, blev den næste
rapport, Helst skal man have en god barndom,
sendt af sted. Rapporten indeholder en række
interview med børn med særlige livsvilkår, og
den afspejler på mange måder udsatte børns
hverdag i Danmark.

I oktober 2010 rejste Børnerådets næstformand,
Mads Roke Clausen, sammen med en gruppe
af organisationer på børneområdet til møde
i Geneve. Til mødet fik Børnekomitéens
medlemmer mulighed for at få budskaberne
i Børnerådets rapporter uddybet. Mødet var
en del af Børnekomitéens forberedelse til
eksaminationen af regeringen i januar 2011.
Selve eksaminationen er kun lige overstået. I
februar 2011 kom Børnekomitéens anbefalinger
til det videre arbejde med at implementere
Børnekonventionen i dansk lovgivning. En af
de væsentligste pointer er, at børn i Danmark
mangler ordentlige klageadgange. Komitéen
foreslår, at problemet løses ved, at Danmark
etablerer en børneombudsmand.
Der er masser af steder at tage fat i forhold til
forbedringen af børns retsstilling i Danmark,
hvilket Børnerådets indsatsområder for 2011
også vidner om. Arbejdet er først lige begyndt.
Forhåbentlig ender det med, at danske børn i
fremtiden har en børneombudsmand.

Lisbeth Zornig Andersen
Formand for Børnerådet
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Til eksamen i FN

”Det er vigtigt, at Danmark indimellem
bliver kigget lidt i kortene. Ellers
risikerer vi, at systemet mister fokus.”
Sådan siger Mads Roke Clausen, der

barndom ud med en barndom i Danmark. Men
det må bare ikke føre til, at vi bliver selvtilfredse
og glemmer de børn herhjemme, der virkelig
har krav på beskyttelse,” advarer Mads Roke
Clausen.

er næstformand i Børnerådet, om

Magten skal overvåges

regeringens eksamination i FN’s

Derfor synes han også, at processen hvert
femte år, hvor Danmark skal rapportere til
FN’s Børnekomité, er meget vigtig: ”Hvad
enten vi vil det eller ej, så har magt det med at
udvikle sig til noget, der er selvfuldkomment.
I dagligdagen har vi blandt andet Børnerådet
og organisationerne i civilsamfundet, som skal
sørge for, at regeringen og myndighederne ikke
lukker øjnene for den – trods alt – store gruppe
af børn, der mistrives. Men det er også vigtigt, at
der kommer nogen udefra, som kan holde øje
med, om Danmark opfylder de forpligtigelser og
konventioner, som vi faktisk har skrevet under
på. Ellers bliver det bare en gratis omgang,
og det nytter ikke noget,” mener Mads Roke
Clausen.

Børnekomité.

D

a den danske regering i januar 2011 stod
skoleret for FN’s Børnekomité, blev børns
retsstilling i Danmark gennemlyst på kryds og
tværs. Spørgsmålene var mange, og de blev
blandt andet stillet på baggrund af Børnerådets
rapport til FN. Heri ridser Børnerådet op, hvordan det står til med børns retsstilling i Danmark.
Rapporten viser, at der på mange områder
er god plads til forbedring. Rundt om i
Danmark er der konstant mellem 10 og 20
procent af de danske børn, der har brug
for, at samfundet griber ind. Det gælder alt
lige fra børns familieforhold over sundhed
og trivsel til skole, dagtilbud og særlige
beskyttelsesforanstaltninger. ”Selvom Danmark
generelt er et godt land at være barn i, er det
vigtigt at få alle nuancerne med. Der er mange
børn i hele verden, der gerne vil bytte deres

Processen i FN har også åbnet Mads Roke
Clausens øjne for det internationale ansvar,
Danmark har i forhold til børns retsstilling.
”Vi fik adskillige gange at vide fra FN, at vi,
som det rige og veludviklede land vi er, har
en enorm betydning som forbillede. Hvis vi
slækker på standarden ved fx at sænke den
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kriminelle lavalder, så kan det få store negative
konsekvenser for mange andre lande.”

En proces der rykker
For Mads Roke Clausen er det vigtigt, at
konventionerne og de forpligtelser, der følger
med, får betydning ud over papiret. Og det
oplever han i høj grad, at eksaminationen i
januar har fået:
”På den børnefaglige dagsorden bliver
Danmarks eksamination enormt vigtig. Efter
at vi er kommet hjem, er vi kommet meget
længere i forhold til at gøre opmærksom på
nødvendigheden af et børneombud i Danmark
- hvilket er noget FN har anbefalet de sidste
mange år. Den politiske opmærksomhed over
for de børnefaglige emner øges, så på den måde
får det en konsekvens, der er til at tage og føle
på,” siger Mads Roke Clausen og fortsætter:
”Hvad der videre vil ske, er meget op til blandt
andet Børnerådet og de andre børnefaglige
organisationer. Det afhænger af, hvor dygtige vi
er til at følge op på FN’s konklusioner og rådgive
Folketinget og regeringen. Dér har vi et stort
ansvar.”
Selvom der er meget at tage fat på oven på
Danmarks eksamination i FN, vil tiden, der
kommer, stå i børnombudets tegn: ”På den
lange bane tror vi i Børnerådet på, at arbejdet
for en børneombudsmand vil komme mange af
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de udsatte børn til gode. Derfor starter vi dér. En
ombudsmand vil nemlig have et konstant fokus
på den gruppe af børn, som bare ikke får den
hjælp, de har brug for. Her tænker jeg blandt
andet på asylbørnene og på børn i voldsramte
familier, der ikke havner på et krisecenter. De
er stort set overladt til sig selv, og det er meget
kritisabelt. Det mener vi, et børneombud kan
være med til at rette op på, så det vil vi fortsætte
vores arbejde med at skabe forståelse for,”
slutter Mads Roke Clausen.
						
Om rapporten
Børnerådet sendte i maj
2009 en rapport til FN’s
Børnekomité med en liste
over forhold, hvor børns
rettigheder ikke bliver
tilgodeset. Det drejer sig
blandt andet om forhold for
børn af asylsøgende, børns
ret til klageadgang, unge
kriminelle, børn med en psykisk diagnose og
børn, der ikke modtager undervisning.
Du kan læse rapporten på Børnerådets
hjemmeside www.brd.dk/materialer
– find den under rapporter og debatoplæg.
						

”Selvom Danmark
generelt er et godt
MADS ROKE CLAUSEN
Næstformand i Børnerådet.
Uddannet økonom og arbejder
i dag som direktør i Mødrehjælpen.
Mads Roke Clausen er udpeget inden
for området Børn med særlige behov.

land at være barn
i, er det vigtigt at
få alle nuancerne
med.”
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En stemme til børnene

”Hvis man vil profilere sig som et
organ, der taler børns sag, er man
selvsagt også forpligtet til at lytte til
dem.” Sådan siger Stine Lindberg, der
arbejder med inddragelse af børn og
unge i Børnerådets sekretariat.

I

Børnerådet er inddragelse ikke bare et ord på
et stykke papir. Da Børnerådet i 2009 sendte
sit bud på, hvordan det står til med børns liv og
retsstilling i Danmark til FN’s Komité for barnets
rettigheder, fulgte publikationen Helst skal man
have en god barndom med. I den fortæller 40
børn og unge om, hvordan livet ser ud, når man
lever med særlige livsvilkår. Det er historier
om at leve med en far i fængsel eller med vold
i hjemmet. Historier om, hvordan det er at leve
med fattigdom, med et handicap eller med
overvægt. Og om hvordan livet opleves, hvis
man allerede som ung har en kriminel løbebane
eller vokser op på et asylcenter.

Med venlig hilsen fra børnene
Stine Lindberg, som er cand. mag. i dansk og
psykologi, har været landet rundt for at tale
med de børn, som rapporten handler om. Den
er med til at give udsatte børn en stemme i

debatten om børns levevilkår i Danmark. ”Når
Børnerådet rapporterer til Børnekomitéen om
børns forhold i Danmark, er det en selvfølge,
at der også skal være et bidrag fra børnene,”
siger Stine Lindberg. ”På den måde signalerer vi
over for komitéen, hvor vigtigt, vi i Børnerådet
synes, det er, at børnene bliver hørt og taget
med på råd. Rapporten fortæller os noget om de
udfordringer og dilemmaer, de her børn lever
med. Deres historier giver os et indblik, som
statistikker og forskning ikke kan give. Det er jo
dem, der oplever det selv, som bedst ved, hvad
det vil sige at have netop dén barndom. Så vi er
nødt til at spørge dem selv.”
Børneinddragelse er ikke et nyt tiltag i
Børnerådet. I mange år har et af Børnerådets
vigtigste grundlag for arbejdet med at sikre
børns retsstilling i Danmark nemlig været
undersøgelser i Børne- og Ungepanelet. Flere
gange om året svarer ca. 2.000 børn fra 4. til
7. klasse på et elektronisk spørgeskema. Det
giver Børnerådet vigtig viden om børns syn på
og oplevelser med en lang række forskellige
emner, der vedrører dem og deres dagligdag.
Som en naturlig forlængelse valgte Børnerådet
i forbindelse med afrapporteringen til FN at
dykke dybere ned i de emner, der er behandlet
i rapporten til komitéen. Og resultatet blev
altså publikationen Helst skal man have en god
barndom.
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Børneperspektivet er fundamentet
For Børnerådet er det et mål i sig selv at
inddrage børn og unge: ”Hver gang vi har
færdiggjort en undersøgelse i Børnerådet, tager
vi vores nye viden med videre i vores arbejde
for at forbedre børns forhold i samfundet. Og
inddragelsen af børn åbner for nye aspekter,
som vi måske ikke ville have set, hvis det ikke
var for dialogen med børnene selv. Det giver
os netop det børneperspektiv, som er hele
fundamentet for vores arbejde,” fortæller Stine
Lindberg.
Børnerådet
Vesterbrogade 35A
1620 København V
Telefon: 3378 3300
E-mail: brd@brd.dk
www.brd.dk

Men Stine Lindberg oplever også, at der er en
masse professionelle sidegevinster ved at tale
med børn og unge. ”Det viser sig jo ofte, at vores
undersøgelser kan bruges i sammenhænge, vi
ikke havde forestillet os i processen. Fx bruger
vi noget af den viden, vi har fra rapporten, i
tilrettelæggelsen af en kampagne om vold mod
børn, som vi arbejder på lige nu. Og vi har også
oplevet, at nogle af vores samarbejdspartnere
ønsker at låne fra vores interviewmateriale i
deres arbejde. Det er en stor tilfredsstillelse,
når et stykke arbejde også bliver brugt i andre
sammenhænge end de tiltænkte. Samtidig er de
professionelle voksne, som ofte arbejder med
eller for børnene, vigtige. Med dem skaber vi et
professionelt netværk, som er guld værd for os,”
siger Stine Lindberg.
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Om rapporten
Helst skal man have en
god barndom er 40 børns
fortællinger om, hvordan det
er at vokse op med handicap,
overvægt, kriminalitet, vold
og fattigdom. Eller hvordan
livet ser ud, når man er
børn af asylansøgende.
Rapporten er et supplement
til Børnerådets rapport til FN’s Børnekomité fra
2009.
“Helst skal man have
en god barndom”
40 børns fortællinger om
et liv med særlige vilkår

Børnenes rapport til
FN’s Komité for Barnets Rettigheder
2010

Du kan læse rapporten på Børnerådets
hjemmeside www.brd.dk/materialer
– find den under rapporter og debatoplæg.
						

STINE LINDBERG
Cand. mag. i dansk og psykologi
og fuldmægtig i Børnerådets sekretariat,
hvor hun arbejder med
inddragelse af børn og unge.

”Når Børnerådet rapporterer til
Børnekomitéen om børns forhold
i Danmark, er det en selvfølge, at der
også skal være et bidrag fra børnene.”
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Censor på sidelinjen:
Formandens dagbog fra Geneve
Børnerådets formand, Lisbeth Zornig
Andersen, sad med under den danske
regerings eksamination i januar 2011.
Her er et uddrag af hendes dagbog fra
dagene i Geneve.
Søndag d. 23. januar 2011, eftermiddag:
I lufthavnen mødtes jeg med Søren fra Børnerådets sekretariat og en masse andre gode
mennesker fra de forskellige ngo’er. Flyveturen gik fint, og vi fandt hotellet, hvor vi skulle
indlogeres de næste par dage. Jeg spiste aftensmad med Institut for Menneskerettigheders
udsendte og folk fra UNICEF, Red Barnet og
Danske Handicaporganisationer. Vi var alle
spændte på den kommende dag og forberedte
os med en god nats søvn.
Mandag d. 24. januar 2011 kl. 9.00:
Vi mødtes med sekretariatsmedarbejdere
fra Børnekomitéen i Palais Wilson, hvor FN’s
Børnekomité har til huse. De briefede os om
dagens begivenheder, blandt andet fik vi at
vide, at vi ikke måtte stille spørgsmål under
sessionen. Det var udelukkende forbeholdt
FN-komitéen.
Så kunne eksaminationen begynde, og efter at
formaliteterne var på plads, væltede det over

de næste par timer ind med mange spændende
og kritiske spørgsmål fra Komitéen. Jeg opdaterede løbende dem derhjemme via vores
Facebookside.
Der gik ikke lang tid, før det helt store
spørgsmål kom om, hvorfor Danmark ikke har
en børneombudsmand. Svaret fra den danske
delegation var, at regeringen mener, det er nok,
at Folketingets Ombudsmand eksisterer.  I den
forbindelse oplyste delegationen, at Børnerådets
bevillinger er blevet gjort permanente. Jeg havde
virkelig lyst til at blande mig i debatten på det
tidspunkt, for selvom vores bevillinger nu er
permanente, så har vi stadig ikke mulighed for
at sikre børns klagerettighed. Komitéen satte
da heldigvis også spørgsmålstegn ved, om
der var blevet foretaget en evaluering af den
eksisterende ombudsmandsinstitution, inden
det var blevet besluttet, at der ikke skulle være
en børneombudsmand i Danmark. Det er der
nemlig ikke! Og det måtte delegationen også
stå ved: Beslutningen er ene og alene truffet på
baggrund af holdninger.
I løbet af dagen blev blandt andet anbringelser,
mobning og børns status som asylansøgende
behandlet. Komitéen undrede sig over, hvorfor
det kun er ca. 15 % af de danske børn, der
kender til deres rettigheder. Spørgsmålet
glædede mig, fordi det viser, at alt det materiale,
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vi bruger tid på at fabrikere og sende af sted
til FN, faktisk bliver brugt konstruktivt. Og
delegationen anerkendte også, at børn i Danmark godt kan blive meget bedre oplyste om
deres rettigheder. De lovede, at der ville blive
fulgt op på dette emne i samarbejde med blandt
andet Børnerådet. Det ser jeg frem til!
Ved 14-tiden fik delegationen en velfortjent
pause, hvor frokosten blev indtaget. Jeg brugte
meget af pausen på at tale med komitémedlemmerne, tale i telefon med pressen
hjemme i Danmark og så selvfølgelig selv få lidt
mad, så jeg var klar til endnu et par timer med
stive ører!
Et andet af dagens store emner var, at
Komitéen mener, at Børnekonventionen lever
en skyggetilværelse i den danske lovgivning.
Delegationens forklaring var, at Danmark
naturligvis overholder konventionen i al lovgivning. Min kommentar på Facebook taler vist
for sig selv:

Da dagen var ved at være omme, var den foreløbige konklusion fra FN følgende: Der er ingen
undskyldning for, at vi i Danmark ikke gør en
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ekstra indsats for de 10-20 % danske børn,
som af den ene eller anden årsag er ekstra
udsatte. Der er god plads til forbedring, og som
de to væsentligste punkter i den forbindelse
efterlyste FN’s Børnekomité en overordnet
børnepolitik med en klar implementering
af Børnekonventionen. Til sidst blev det
fremhævet, at Komitéen på ingen måder
var overbevist af argumentationen imod en
børneombudsmand. Derfor ville de gå videre
med en undersøgelse af den eksisterende
ombudsmandsfunktion under Folketinget, hvor
de blandt andet ville have at vide, hvor mange
klager Ombudsmanden har modtaget fra børn
de seneste år.
Først ved 18-tiden kunne vi så småt begynde
at pakke sammen, og min dag sluttede med et
meget langt karbad på hotelværelset.
Tirsdag d. 25. januar 2011:
Vores fly gik først klokken 20 om aftenen, så
dagen blev brugt som turist i Genève. I lufthavnen mødtes jeg med de andre, der havde
været med til sessionen i FN. Vi var alle enige
om, at det havde været en god og begivenhedsrig tur, der havde fået sat en masse vigtige
emner på dagsordenen. Emner, som vi siden
har arbejdet ihærdigt videre med i Børnerådet,
og som vi fortsætter arbejdet med langt ind i
fremtiden.

“Der gik ikke lang tid, før
det helt store spørgsmål
kom om, hvorfor Danmark
ikke har en børneombudsmand.”
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Et børneombud i Danmark

Danmark bør få en børneombudsmand. Sådan har det nu lydt tre gange
fra FN’s Børnekomité til Danmark.
Og komitéens anbefalinger er en

felt, afholdt et opfølgende møde. Der har vi lagt
en strategi for, hvordan vi nu får fulgt Komitéens
anbefalinger til dørs. Vi er blevet enige om at
have fokus på forskellige områder, som alle
knytter an til de konkluderende observationer,”
fortæller Annette Juul Lund.

hjørnesten i Børnerådets videre
arbejde, forklarer sekretariatschef
Annette Juul Lund.

I

februar 2011 kom de konkluderende
kritikpunkter og anbefalinger fra FN’s
Børnekomité oven på regeringens eksamination i børns rettigheder. Og særligt ét punkt
fremhæver Annette Juul Lund som specielt
problematisk: ”Komitéen har selvfølgelig en
forventning om, at vi i Danmark tager deres
kritikpunkter til efterretning. Så når FN igen i år
kritiserer Danmark for ikke at have etableret en
ombudsinstitution for børn, er det en alvorlig
sag.”
Derfor er det også et af de områder, Børnerådet
arbejder målrettet med den næste tid. Men
alle anbefalingerne fra FN bliver taget alvorligt
i arbejdet for børns rettigheder, og der er
allerede sat nye aktiviteter i søen: ”Vi har i
samarbejdsgruppen, som består af Børnerådet
og ngo’er og organisationer på det børnefaglige

Vi må løfte i fælles flok
To af de punkter, Annette Juul Lund fremhæver
som særligt vigtige for Børnerådets arbejde,
er etableringen af en børneombudsinstitution
samt børns kendskab til deres rettigheder. ”Alt
for få børn kender til deres rettigheder – det ved
vi blandt andet fra nogle undersøgelser, vi har
foretaget i Børnerådets Børne- og Ungepanel. Vi
tror på, at en synlig børneombudsmand – med
ret til aktindsigt og ret til at besøge institutioner
osv. – ville kunne ændre på det. På den måde
kunne man slå to fluer med et smæk,” siger
Annette Juul Lund.
Men samarbejdsgruppen kan ikke arbejde
med de konkluderende bemærkninger
alene. Derfor har gruppen inviteret til møde
med Socialministeriet, som har haft det
koordinerende ansvar i forhold til regeringens
afrapportering. ”Efter vi er kommet hjem fra
Geneve, har Socialministeriet meldt positivt
tilbage og sagt, at de meget gerne vil mødes
med os for at drøfte, hvad vi fremadrettet kan
gøre sammen,” fortæller Annete Juul Lund. Hun
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BØRNERÅDETS
Minibørnepanel

glæder sig meget til det kommende samarbejde
mellem ministeriet og samarbejdsgruppen –
om det siger hun: ” Det er jo oplagt at lytte til
FN og arbejde videre sammen. FN’s kritik og
anbefalinger er et godt grundlag for at sætte
overliggeren endnu højere i Danmark.”

Børnepanelrapport nr. 1 / 2010

“Helst skal man have
en god barndom”

Portræt af 4. klasse

40 børns fortællinger om
et liv med særlige vilkår
Børnenes rapport til
FN’s Komité for Barnets Rettigheder
2010

BØRNERÅDETS

BØRNE- OG
UNGEPANEL

Grundig opfølgning er alfa og omega
Som et andet tiltag i kølvandet på eksaminationen har samarbejdsgruppen inviteret FN’s
Børnekomité til Danmark. Til efteråret kommer
en delegation fra Geneve til København,
hvor de skal møde nogle af de børn, det hele
handler om. For Annette Juul Lund er det
meget vigtigt, at der bliver fulgt grundigt op på
eksaminationen – ikke kun fordi Danmark er
forpligtet på det, men også fordi hun oplever,
at der rent faktisk sker ændringer i forhold
til børns retsstilling. ”Noget af det, Danmark
fik ros for i denne omgang, var, at mange af
kritikpunkterne fra 2005 var blevet tilgodeset
i blandt andet Barnets Reform. Så det hjælper
faktisk noget at gå til eksamen i Geneve,”
fremhæver Annette Juul Lund optimistisk.

Børnerådet
Vesterbrogade 35A
1620 København V
Telefon: 3378 3300
E-mail: brd@brd.dk
www.brd.dk
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Fattigdom og

social udstødelse
– hvad er det?

U N D E RV I S N I N G S H Æ F T E F O R
8 . O G 9. K L A S S E I D A N S K
O G S A M F U N D S FA G

UNGE PÅ TVÆRS

Annette Juul Lund
Cand. jur. og sekretariatschef
i Børnerådets sekretariat.
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I UDDANNELSESUNIVERSET
DEBATOPLÆG

SAMMEN

OM

DE

UNGES

MULIGHEDER

Tanker fra voksne
FEM PERSPEKTIVER PÅ BØRNERÅDETS UNDERSØGELSE
‘P O R T R Æ T A F 4. K L A S S E ’

2010
ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

Aktiviteter 2010

Rapporter fra Børneog Ungepanelet
Portræt af 4. klasse
Børn og finanskrisen
Økonomi – ’I de her tider handler alt om penge’

en ungdomsuddannelse. Ekspertgruppens
udtalelser kan ses i en video, som blev
produceret i forbindelse med konferencen.
•

2010 blev brugt til ihærdigt at arbejde for, at
der bliver etableret et nyhedstilbud til børn.
I public serviceaftalen for 2011-2014 blev det
en realitet, og DR skal nu arbejde videre med
initiativet.

•

Børnerådets Børne- og Ungepanel fik
en lillesøster i form af Børnerådets
Minibørnepanel. Her kan samfundets
yngste udtrykke deres tanker om børnelivet
i Danmark. Panelet er under udvikling, og
på sigt er det målet, at det skal bestå af 1000
børn i 5-6-års-alderen.

•

Børnerådet og Undervisningsministeriet
udgav undervisningshæftet Fattigdom og
social udstødelse – hvad er det? I november
blev en stilekonkurrence om emnet afsluttet.
Ved regeringens konference, der afsluttede
det europæiske fattigdomsår 2010, overrakte
undervisningsministeren præmier til
vinderstilene.

•

2010 var også året, hvor Børnerådet kom
på Facebook. Siden bliver brugt som en
infokanal – her kan Børnerådets arbejde for
børns rettigheder følges.

Andre udgivelser
Tanker fra voksne – fem perspektiver på
Børnerådets undersøgelse Portræt af 4. klasse
Fattigdom og social udstødelse – hvad er det?
Et undervisningshæfte for 8. og 9. klasse
Unge på tværs i uddannelsesuniverset
– et debatoplæg
Helst skal man have en god barndom
– 40 børns fortællinger om et liv med særlige
vilkår. En supplerende rapport til FN’s
Børnekomité
Aktiviteter
• Børnerådet og Dansk Erhverv holdt i
november konferencen ’Unge på tværs i
uddannelsesuniverset’. Her blev der stillet
skarpt på, hvordan vi kan begrænse det store
frafald på ungdomsuddannelserne.
•

Op til konferencen etablerede Børnerådet
en ekspertgruppe af unge, der har
personlige erfaringer med at droppe ud af

ÅRSBERETNING OG VISIONER 2010 - 2011 · 21

Børnerådet i medierne

Februar
Børnerådets formand: Grib ind,
når du ser et barn i nød
Læg dig imellem, hvis et
barn bliver overfaldet, eller
tag barnet med dig, lyder
opfordringen fra Børnerådets
formand Lisbeth Zornig
Andersen. /Politiken
Marts
Elever i 4. klasse mistrives
Alt for mange børn går hver
dag hjem fra skole med en
dårlig fornemmelse i maven.
En ny undersøgelse fra
Børnerådet viser, at ni procent
af eleverne i fjerde klasse
sjældent eller aldrig er glade
for at gå i skole, mens seks
procent af børnene føler sig
ensomme. /www.dr.dk
April
Børnerådet i dialog med den
katolske kirke i Danmark
Børnerådet kritiserer den
katolske kirkes håndtering af
anklagerne om sex-overgreb.
Der er brug for en uafhængig
og uvildig undersøgelse af
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hensyn til eventuelle ofre, siger
Lisbeth Zornig Andersen.
/Politiken
Konvention i krise
Lisbeth Zornig Andersen
skriver, at Børnekonventionen
har trange kår i Danmark. En
lidt sær gråzone-placering
– mere end en skåltale, men
mindre end en lov – gør
det vanskeligt for danske
politikere og myndigheder
at se konventionen som
andet end en lidt besværlig
forpligtelse. /Advokaten
Juli
Udsatte børn rammes hårdt
af mobning
40 udsatte børn og unge
fortæller i en ny rapport fra
Børnerådet om en hård og
opslidende hverdag med vold,
kriminalitet, mobning og om
at påtage sig forældreansvaret,
når forældrene ikke selv gør
det. Lærere er blandt dem,
der kan hjælpe børnene. /
Folkeskolen

Man spærrer da børn inde
- gør man ikke?
Den 1. juli trådte en lov
om etablering af delvist
lukkede institutioner for
børn og unge mellem 12 og
17 år i kraft. Lisbeth Zornig
Andersen opfordrer på det
kraftigste forligspartierne
bag dette stykke skadelige
skrivebordsarbejde til at
genoverveje deres beslutning.
/Berlingske Tidende
August
Få børn bruger anonym
rådgivning
Det halter med den anonyme
rådgivning til udsatte børn og
unge i kommunerne. En ny
undersøgelse viser, at der er
store forskelle i kvaliteten og
tilgængeligheden. Der er brug
for nye initiativer og metoder,
så børn og unge kender til –
og benytter – tilbuddene om
hjælp. /DR P3

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

September
Flere computere til
udsatte børn
Anbragte børn skal have
samme adgang til computere
og internet som alle andre
børn. Lisbeth Zornig Andersen
foreslår derfor den danske
it-branche at tage et større
socialt ansvar og sørge for, at
børn, der bliver anbragt uden
for hjemmet, får en bærbar
computer. /24timer
Oktober
Børn bliver brugt som donorer
i strid med loven
Børn skal give tilsagn, inden
deres organer doneres
til andre. Men børn helt
ned til etårsalderen bliver
brugt som donorer, når
deres syge søskende skal
bruge knoglemarv mod
kræftsygdommen leukæmi.
Det er dybt kritisabelt, mener
Børnerådet og Det Etiske Råd.
/Kristeligt Dagblad

Anbragte børn savner
deres søskende
Børn, der er fjernet fra deres
hjem, afskæres ofte også
fra deres søskende. Tabet af
søskende kan få alvorlige
konsekvenser for børn, der i
forvejen har et svagt netværk
og færre venner, lyder det fra
Børnerådet, der vil have klare
retningslinjer for samvær med
søskende./Kristeligt Dagblad
November
Smart tøj afgør, om dit barn
er populært
iPhone fra Apple, jeans fra
Dolce & Gabbana, trøje fra
G-Star. En undersøgelse fra
Børnerådet viser, at hver tredje
elev i 4. klasse synes, at det
er lettere at få nye venner,
hvis man går i mærketøj eller
har en dyr mobiltelefon. Og
hver syvende barn fortæller,
at de bliver holdt uden for
fællesskabet, fordi de ikke
har de rigtige mærkevarer.
/Politiken

Børnerådet:
Lav en tv-avis for børn
Børn bombarderes med
nyheder over alt hvor de
færdes. Men nyhederne er
møntet på voksne, og ofte har
børn svært ved at forstå de
voldsomme begivenheder,
der fortælles om. Derfor skal
Danmark have en tv-avis, der
forklarer alvorlige nyheder i et
sprog, børn kan forstå, siger
Børnerådet. /DR P3

Læs flere
nyhedshistorier
på www.brd.dk
under nyheder
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Indsatsområder 2010

Som FN’s Børnekomité har peget på,
er der flere steder, man kan tage fat
for at forbedre forholdene for børn i
Danmark. Børnerådet har udvalgt seks
områder, som arbejdet i 2011
skal koncentreres omkring.
Inddragelse af børn og unge
I mange år har inddragelse været en af
hjørnestenen i Børnerådets arbejde gennem
Børnerådets Børne og Ungepanel. Det er i
2010 blevet udvidet med et Minipanel, hvor
børnehavebørn får muligheden for at give deres
besyv med på, hvordan det er at være barn i
Danmark. Arbejdet med inddragelse skal i 2011
videreføres og -udvikles, så Børnerådet har et
endnu stærkere udgangspunkt for formidlingen
af børns holdninger, synspunkter og erfaringer.

Ungdomsuddannelse og inddragelse
af sårbare/resursesvage unge
2010 blev afsluttet med årsmødet Unge på Tværs
i Uddannelsesuniverset. I 2011vil Børnerådet
arbejde videre med området – blandt andet med
afsæt i de anbefalinger, årsmødet mundede ud i.
Indsatsens centrale omdrejningspunkt vil være
at styrke de unges trivsel, medinddragelse og
motivering.

Undersøgelser viser, at helt op til 15 % af en
ungdomsårgang ikke trives. Børnerådet mener,
at en af forudsætningerne for at skabe trivsel
blandt de unge er at tage de unge alvorligt og
inddrage dem i beslutninger, der omhandler
dem. De unge skal motiveres til i langt højere
grad at tage ansvar for deres eget liv.
Børnerådes indsats har først og fremmet fokus
på de særligt udsatte unge. Det er blandt andet
unge med psykiske, sociale og personlige
problemer, som har særligt svært ved at
gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ny lovgivning om dagtilbud
og undervisningsmiljø
Børn og unge bruger en stor del af deres tid
på institutioner – i skolen, i børnehaven,
på fritidshjemmet og i vuggestuen. Derfor
skal de fysiske rammer være i orden. En af
Børnerådets undersøgelser fra 2009 viste, at
skolernes toiletforhold var under al kritik.
Lovgivningen på børne- og ungeområdet
halter desværre voldsomt, og børnene og de
unge er ikke beskyttet, på samme måde som fx
arbejdsmiljøloven beskytter voksne.
Derfor vil Børnerådet nu sætte fokus på,
hvordan disse problemer kan løses. Børn og
unge har krav på den samme beskyttelse, som
voksne får. Samtidig er det vigtigt, at børn
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og unge får medindflydelse i processen, da
det er dem, der færdes i de fysiske rammer i
hverdagen.

Højnelse af kvaliteten i indsatser
rettet mod børn og unge
I 2011 vil vi blandt andet sætte fokus på
rådgivning og behandling af børn og unge. På
en række områder findes der ikke rådgivningsog behandlingstilbud til børn – fx til børn,
der har været udsat for vold. Undersøgelser
viser også, at det ikke er alle kommuner, der
efterlever servicelovens krav om, at børn og
unge skal tilbydes åben, anonym rådgivning.
De tilbud, der er, er ofte meget forskellige, og
manglende kendskab til tilbuddene resulterer
desværre i, at de unge alt for sjældent finder vej
til rådgivningen.
Et andet fokusområde i ’indsatser rettet
mod børn og unge’ vil være anbringelser.
Undersøgelser viser her, at kvaliteten på
anbringelsessteder for børn ofte er meget
svingende.

Børneombudsmanden
Som FN endnu engang tydeligt har fremhævet,
er der brug for at styrke børn og unges
retsstilling i Danmark. Derfor arbejder
Børnerådet i 2011 for, at børn i Danmark får en
børneombudsmand. Herigennem vil børn og
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unge få en bedre retsstilling blandt andet i form
af en mere gennemskuelig klageadgang.
I dag er klageadgangene primært henvendt
til voksne. De markedsføres kun i begrænset
omfang til børn og unge, og de har som oftest
ikke de nødvendige kompetencer til at håndtere
børn og unges henvendelser. Resultatet er, at for
få børn og unge får gavn af den retssikkerhed og
beskyttelse, systemet tilbyder.
Børnerådet opfordrer til, at der etableres
et statsligt, uafhængigt børneombud, der
viderefører det nuværende Børneråds aktiviteter
med et udvidet mandat.

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

Et børneombud for alle
børn i Danmark

BØRNEOMBUDSMANDEN

FOLKETINGET

§
BESØGS- OG INDSIGTSRET

SAMARBEJDE MED
MYNDIGHEDER OG
INSTITUTIONER
FORTALERVIRKSOMHED

VURDERE ENKELTSAGER
PÅ INITIATIV ELLER EFTER
HENVENDELSE

VEJLEDNING OM RETTIGHEDER OG KLAGEADGANG
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Læs mere
Du kan læse mere om alle
aktiviteter på Børnerådets
hjemmeside
www.brd.dk samt på
www.boerneinfo.dk.

Om Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre
børns rettigheder. Rådet arbejder for børns
ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg.
Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor
handle på baggrund af egne beslutninger.

Økonomi
Børnerådet er på finansloven - i 2011 med en
bevilling på 6,2 mio. kr., hvoraf cirka halvdelen
af budgettet udgøres af satspuljemidler.
Beløbet dækker løn og driftsomkostninger
for rådet og sekretariatet. Børnerådets øvrige
aktiviteter finansieres med støtte fra fonde og i
samarbejde med andre organisationer. Se mere i
Børnerådets årsrapport for 2010 på www.brd.dk.

Sekretariatet
Børnerådets daglige arbejde varetages af

sekretariatet, der består af en sekretariatschef,
seks faglige medarbejdere og administrativt
kontorpersonale fordelt på 7,5 årsværk.

Lovgrundlag
Børnerådets arbejde tilrettelægges i
overensstemmelse med rådets lovgrundlag
Bekendtgørelse om et Børneråd (Bekendtgørelse
nr. 458 af 15. maj 2006).

Børnerådets opgaver
Børnerådet taler børnenes sag i den offentlige
debat. Børnerådet arbejder bredt for at sikre
gode levevilkår for børn og beskæftiger sig med
alle sider af børns liv: Skole-, kultur- og fritidsliv,
sociale og sundhedsmæssige forhold, børn med
særlige behov, børns retsstilling m.v. Børnerådet
behandler ikke konkrete klagesager.

Børnerådets vision & mission
Børnerådets vision er, at alle børn bliver set og hørt.
Børnerådets mission er at være alle børn og unges rettighedsorganisation.
•
•
•
•
•
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Derfor overvåger Børnerådet forholdene for børn og taler deres sag.
Derfor bygger Børnerådet bro, er visionært, innovativt og konstruktivt.
Derfor handler Børnerådet for og sammen med danske børn og unge.
Derfor arbejder Børnerådet vidensbaseret.
Derfor er Børnerådet uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Børnerådets Børneinfo
- en hjemmeside til børn og unge om rettigheder

Børnerådets Børneinfo giver tips og gode råd
om rettigheder og klageveje for børn og unge.
Hjemmesiden ruster børn og unge til at stoppe
overgreb og uretfærdigheder – både når de
selv kommer i klemme, og når deres venner og
bekendte har brug for hjælp.
Børneinfoen tilbyder konkret faktahjælp og
information om en lang række af temaer;
alkohol, mobning, arbejde, sex, privatliv osv.
Der er konkurrencer, voxpops, brevkasser og
mulighed for at fortælle om sine egne oplevelser
til hjælp, støtte og inspiration for andre unge.
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Børnerådets medlemmer

L i s beth Z o rnig
A nder s en
Ejer af Zornig Consult
Foredragsholder og debattør
Formand for Børnerådet

Mad s R o k e
Clau s en
Direktør i Mødrehjælpen
Udpeget for området
Børn med særlige behov

L i s beth W il m s
Souschef Udviklingscenteret
Forebyggelse og Sundhedsfremme
Gentofte Kommune
Udpeget for området
Børns sundhed

Vibe k e B o rberg
Advokat (H), Ph.d.
Udpeget for området
Børns retsstilling

Per B .
Chri s ten s en
Børne- og kulturdirektør
Næstved Kommune
Udpeget for området
Børns kultur og fritidsliv

H anne W ar m ing
Professor (MSO)
og barndomsforsker, Ph.d.
Roskilde Universitet
Udpeget for området
Børns opvækst og udvikling

Ole K y ed
Psykolog, souschef
Lyngby-Taarbæk Kommunes PPR
Udpeget for området
Børns skoleliv

30

Børnerådet
Vesterbrogade 35A
1620 København V
Telefon: 3378 3300
E-mail: brd@brd.dk
www.brd.dk

